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   ורסלאיגוד הכד 

 2021/2022לעונה    הוראות רישום מקוון 

 

 רישום שחקנים לשם הוצאת כרטיס שחקן באיגוד הכדורסל נעשה באופן מקוון. 

 באמצעות האגודה ישירות למחשב איגוד הכדורסל.  נעשה דהיינו: הרישום 

 ה. לא יירשם על ידנו והוצאת כרטיס השחקן שלו תידח, הדרושיםשחקן שלא יעביר את כל המסמכים  

 תהליך הרישום המקוון כולל ארבעה שלבים. 

 איגוד הכדורסל פתח אופציה לחתימה דיגיטלית גם מהטלפון הנייד.   –שימו לב  

 חתום באתר איגוד הכדורסל ממחשב )נייח או נייד(  במקרה ואינכם רואים את הטופס, אנו ממליצים ל 

 "פתיחת כרטיס שחקן"   – שלב ראשון .   1

 . ישירות מול איגוד הכדורסל)כוכב עולה(  האגודה  מתבצע על ידישלב זה  

 " שלב שחקן"  – שלב שני .  2

 לטלפון הנייד של אחד מכם.  SMS, תקבלנו מאיתנו הודעת ההורים, אתם בשלב זה,  

  שם משתמש וסיסמה תראו שקיבלתם SMS -עם קבלת ה 

 :   לאתר איגוד הכדורסללכניסה  ההנחי             

   התחברות למערכת ניהול טפסים  - כניסה ל 

 שחקן  –כניסה כ  

  http://212.68.156.51/IBBA_forms/Default.aspxלינק ישיר להתחברות:     

 , SMS  –הקלידו במקומות הרלוונטיים את שם המשתמש ואת הסיסמה שקיבלתם ב 

 ולחצו על "כניסה" . 

 עליכם להקיש אותיות גדולות.  –סיסמה כתובים באותיות גדולות שם המשתמש וה – שימו לב

ישירות לקוביות במערכת  בק" "הד+ של שם המשתמש והסיסמה לעשות "העתק" כדאי  – המלצה

 ההתחברות באתר האיגוד. 

 מצורפת תמונת המסך:  

mailto:hapoelholon38@gmail.com
http://212.68.156.51/IBBA_forms/Default.aspx
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 להלן המסך שאליו תגיעו: 

  

 -לאחר שתיכנסו לטופס הרישום המקוון 

עליכם לחתום חתימה  תגללו את הדף עד הסוף כדי לראות אם לכך )במקומות המיועדים  עליכם לחתום

 " .המשך לשלב הבאו "לשחרר" את הטופס באמצעות "( אחת או שתיים

 חתימתכם משחררת לנו את הטופס להמשך העבודה להנפקת כרטיס השחקן.  – שימו לב 

 עם שחרור הטופס , תהליך הוצאת כרטיס השחקן עובר ישירות לשלב הבא. 

 "שלב רופא"   –שלב שלישי   .  3

 ". 1בו השחקן עובר בדיקה רפואית ב"מכון  שלב רופא הוא השלב  

 . 1בסיום הבדיקה הרפואית, השחקן מקבל אישור ממכון  

 יש להעביר את האישור למאמן הקבוצה , או למשרד האגודה.  

     לא נוכל להמשיך את תהליך  – שקיבל  רפואיתה בדיקה השחקן שלא יעביר לאגודה אישור    – שימו לב  

 כרטיס השחקן עבורו.  הוצאת             

 1ואית מגיעה כל הקבוצה במרוכז בתאריך שייקבע לאגודה ע"י מכון לבדיקה הרפ 

 "שלב סיום"   –שלב רביעי   .  4

 בשלב הזה טופס השחקן חוזר לאגודה )כוכב עולה(, אנו מחתימים את הטופס ומאשרים את   

 הוצאת כרטיס השחקן באיגוד הכדורסל.  

 –אנו מבהירים 

לחתימה באיגוד   SMSלא יקבל הודעת , 2021/2022ם לעונת המשחקיאת התשלום  הסדירשחקן שלא  . א

 . דחהתיבאיגוד הכדורסל צאת כרטיס השחקן שלו והו

 עד שיוסדר הליך הוצאת    לא יוכל לעלות לשחקשחקן שלא יהיה לו כרטיס שחקן באיגוד הכדורסל  . ב

 כרטיס שחקן ! 

      בהצלחה לכולם 

mailto:hapoelholon38@gmail.com

